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Передмова

»Джобцентри» – це робоча узагальнююча назва для установ, куди мають звертатися 

біженці з України, щоб вирішити питання стосовно тимчасового перебування та  проживання у 
Німеччині. До таких установ відносяться Sozialamt, Jobcenter, Kindergarten, Krankenkasse, Bank, 
Посольство України в Німеччині тощо.

Для кого ця брошура?
Для тих, хто …
o відчуває себе невпевнено під час проходження термінів,
o приходить додому і думає: «Чого я не спитала?», «Треба було йому сказати…», «Чого я не 

дізналася..?»
o не знає, що робити далі, коли тобі кажуть «Ні», «Ми не знаємо»,
o хоче далі вчитися вирішувати проблеми з документами у ситуаціях, коли відчуває сильну емоційну 

напругу,
o хоче зробити свої майже щоденні походи по «джобцентрам» трохи приємнішими.

Принципи комунікації, описані у цій брошурі, можуть примінятися і для спілкування з волонтерами та 
родинами, які прийняли українців у себе. 



а) Людина, у якої просять поради, відчуває, 
зазвичай, у собі силу допомогти. Якщо ж 
попросити співрозмовника вирішити твою 
проблему замість тебе, він може відчути себе 
обтяженим та захотіти припинити спілкування.
б) До того ж, давши спочатку пораду, людина 
може відкритися для того, щоб допомогти тобі  
не тільки словом, але й ділом. 

Я хочу попросити Вас про пораду. 
Ich möchte bei Ihnen nach einem Tipp fragen.

Що би Ви зробили на моєму місці? Я не знаю, 
як просунутися далі з моїм питанням.
Was würden Sie an meiner Stelle machen? Ich weiß 
nicht, wie ich weiter komme.

1. Люди 
допомагають
охочіше, якщо 
їх попросити 
не про послугу, 
а про пораду

Що Ви мені порадите: куди мені іти, дзвонити, щоб 
отримати допомогу?
Was würden Sie mir empfehlen? Wo könnte ich anrufen, bei 
wem könnte ich fragen, um Hilfe zu bekommen? 



Я знаю, що у Вас багато роботи, і що Ви 
маєте допомогти сьогодні багатьом. Але 
чи могли б Ви, будь-ласка, у когось 
запитати... Я буду Вам за це  дуже вдячна. 
Ich weiß, dass Sie viel zu tun haben und 
dassSie heute für viele Leute da sein müssen.  
Aber könnten Sie bitte bei jemanden 
nachfragen… Sie werden mir damit sehr 
helfen.

Моя ситуація з паперами виявилася 
нелегкою. Пасибі Вам за Ваші зусилля, час 
та хорошу комунікацію. 
Das war eine herausfordernde Situation mit 
meinen Papieren. Danke Ihnen für Ihre Zeit 
und Mühe und für eine gute Kommunikation.

2. Люди 
допомагають
охочіше, коли 
відчувають, що 
їх час та 
зусилля 

цінують



3. Люди 
допомагають 
охочіше, коли 
їх не 
звинувачують

Це шалено дратує, коли через якусь 
помилку, ти змушений чекати або заново 
подавати документи. Але спробуй-таки  у 
цій жахливій ситуації одразу перейти до 
вирішення питання, замість того, щоб 
звинувачувати свого співрозмовника або 
шукати винного. Така тактика є найбільш 
дієвою, якщо ти хочеш якомога швидше 
вирішити це питання.

Добре, сталася помилка. Це мене злить, але 
таке трапляється. Ми усі люди. Що Ви тепер 
мені порадите в моїй ситуації? Що я можу 
зараз зробити, щоб якомога швидше 
вирішити це питання? 
Ok. Es ist ein Fehler passiert. Es ist zwar 
ärgerlich, aber kann auch vorkommen. Wir sind 
alle Menschen. Meine Frage wäre: Haben Sie 
ein Tipp für mich? Was könnte ich jetzt in 
meiner Situation tun, um möglichst schnell 
diese Frage zu klären und voran zu kommen?



Якшо ти хочеш попросити про дрібничку 
(тільки пальчиком клацнуть або тільки підпис 
поставити), то пам‘ятай: для працівників та 
волонтерів – це не дрібничка, а повноцінне 
завдання. 

Скажу зі своєї волонтерської практики. 
Працюючи із багатьма людьми, ти озираєшся 
назад і бачиш, що майже половина твого дня 
складається із таких «дрібничок» та справ 
«тільки на 5 хвилин». І я знаю, як це, 4 
години не могти сходити до туалету, бо у тебе 
є кілька прохань «на 5 хвилин».

Коли хтось просить про послугу, яка, на його 
думку, триватиме тільки 5 хвилин, то моя 
практика показує: в реальності це майже 
ніколи не триває 5 хвилин. Якщо ти, справді, 
хочеш допомогти людині з її запитанням, то її 
справа на 5 хвилин триває як мінімум 10-15 
хв., а то і всі 30 хв. 

4. Люди 
допомагають 
охочіше 
тим, хто з 
розумінням 
ставиться до 
того, що 
вони не
можуть 
допомогти 

кожному



Я ні в якому разі не виправдовую працівників та волонтерів, які 
відмовляють у допомозі. Люди бувають різні. І мотивація, з якою люди 

відмовляють, буває теж різна.

Я намагаюся сказати: інколи волонтерам потрібно відмовити комусь, щоб 
нарешті піти до туалету або мати час поїсти. Якщо свідомо не сказати 

собі: «Стоп! Зараз час для паузи», то у тебе її ніколи не буде (говорю із 
власного досвіду). Бо є завжди хтось, у кого справа тільки на 5 хвилин. І, скажу 

чесно, я ненавиджу озиратися назад, коли беру собі паузу. Бо тоді я бачу 
невдоволені обличчя людей, які розчаровані в мені як в професіоналі, бо я 

вирішила піти перевести дух, а не подзвонити до Джобцентру.

І набагато приємніше працювати з тими, хто з розумінням ставляться до 
твого «Ні» замість того, щоб тебе осуджувати. 



5. Як 
поводитися у 
ситуації, коли 
твій
співрозмовник
хоче піти на 
перерву або не 
має часу тобі
допомогти.

Крок 1. 
Покажи, що ти 
цінуєш роботу  
волонтера/ 
працівника.

В Баварії дуже багато 
українців. І я розумію, 
що у Вас зараз багато 
роботи, як ніколи. Так, 
що інколи немає часу 
сходити до туалету. 

Es gibt sehr viele 
Ukrainer in Bayern. Ich 
verstehe& Sie haben 
jetzt so viel Arbeit wie 
nie zuvor. Manchmal 
haben Volontäre und 
Mitarbeiter sogar keine 
Zeit, um aufs Klo zu 
gehen. 

Крок 2. Скажи 
про свою 
потребу. 

Але мені дуже 
потрібна ця довідка.

Aber ich brauche diese 
Bescheinigung sehr-

Крок 3. 
Викажи
вдячність за 
те, що тобі 
підуть на 
зустріч.

Я знаю, що у Вас 
перерва. Це –
важливо. І Ви не 
маєте працювати у 
Ваш вільний час. 

Але якщо Ви можете 
дати мені ще 10 
хвилин, я буду Вам 
дуже вдячна за 
допомогу.

Ich weiß_ Sie haben 
Pause- Und sie müssen 
nicht während Ihrer 
Pause arbeiten. 

Aber wenn Sie mir 
noch 10 Minuten geben 
könnten, wäre ich 
Ihnen für Ihre Hilfe sehr 
dankbar.



З мого особистого досвіду можу сказати, що багато 
волонтерів та працівників відгукуються і 

допомагають, коли з розумінням та повагою 
поставитися до їхнього вільного і робочого часу.

Крок 4. Дай людині свободу 
обирати. Навіть після усіх твоїх 
зусиль тобі можуть сказати 
«Ні». Жаль, але так може бути. 

Якщо після відмови ти 
залишишся дружелюбною, цим 
ти покажеш, що поважаєш 
право кожної людини на вибір. 

Дякую за 
розмову.

Хорошого Вам 
дня.

Vielen Dank für 
Gespräch.

Ich wünsche 
Ihnen einen 
schönen Tag-

Крок 5. Якщо є сенс, запитай, 
коли у людини буде час тобі 
допомогти. Можливо, ви 
можете домовитися про Термін. 

Коли у Вас буде 
час мені 
допомогти?

Давайте 
домовимося 
про термін.

Wann hätten 
Sie Zeit mir zu 
helfen?

Wollen wir 
einen Termin 
vereinbaren?



6. Інколи 
допомагає 
змінити 
співрозмовника

Якщо ти перепробувала усі свої 
аргументи, але усе-одно не можеш 
просунутися далі, то можеш ВВІЧЛИВО
попросити поговорити з іншим 
працівником. 

У Вас, мабуть, багато роботи. Я не хотіла 
б Вас відволікати. Чи можу я поговорити 
з кимось іншим?
Sie haben bestimmt viel zu tun. Ich möchte 
Sie nicht ablenken. Darf ich bitte mit einem 
anderen Kollegen von Ihnen sprechen?



Наостанок

Ця брошура – це результат особистого досвіду спілкування з працівниками «джобцентрів». Я не 
претендую на те, що мої поради є істиною в останній інстанції. Але сподіваюся, що комусь вони стануть у 

нагоді.

Більше п‘яти років я вчуся комунікації та перемовам. На цьому шляху я перечитала і перепробувала багато 
усього.  І я щаслива, що мені таки трапилися кілька прекрасних вчителів. Якби не вони, моє життя ніколи б 
не було таким, яким воно є сьогодні.  Я вдячна цим людям. І я вдячна Богу, який не кинув мене наодинці з 

моєю тривогою та неспроможністю домовитися з іншими, а посилав мені на моєму шляху правильних 
професіоналів і давав мені сили вставати та йти далі. 

Бажаю кожній із вас знайти свої способи комунікації, які робитимуть ваше життя кращим, а важкі часи та 
проходження термінів трохи приємнішими. 

З повагою, Каріна Тютюнник


